
UCHWAŁA NR IV/24/2015 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 3 lutego 2015 roku  

 
 
w sprawie wyraŜenia zgody na przedłuŜenie realizacji projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2 Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,  
Tytuł projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie - „Samodzielni na rynku pracy”. 
 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. 2013, poz. 595 z póz. zm) w związku z art.28 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227 poz.1658) oraz 

przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki zawierającego Priorytet VII- Promocja integracji społecznej uchwala się co następuje: 

 
                                                                      §1 
1. Rada Powiatu w Pińczowie wyraŜa zgodę na przedłuŜenie realizacji projektu w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.2: Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł 

projektu: Usamodzielnianie przez dokształcanie – „Samodzielni na rynku pracy”. Projekt  

realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przedłuŜa się do 

dnia 31 sierpnia 2015 roku. 

2. Całkowita wartość projektu wyniesie: 179.988,00 zł.  
3. Wkład własny w 2015 r. w wysokości 10,5% wartości projektu stanowić będzie kwotę: 

21.115,92 zł. 
                                                                       §2 
Rada Powiatu w Pińczowie wyraŜa zgodę na upowaŜnienie Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Pińczowie Panią Joannę Słoniną do podpisania przedmiotowego wniosku 

o dofinansowanie, podpisania aneksów do umowy ramowej i zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji 

niniejszego projektu. 

                                                                       §3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie. 

 

                                                                       §4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku. 

 

  

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

 
Marek Omasta 

 


